
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzbm.bedzin.pl

Będzin: Ocieplenie ścian zewn ętrznych, stropodachu, cz ęściowa wymiana

stolarki drzwiowej oraz budowa pochylni dla osób ni epełnosprawnych.

Lokalizacja: budynek administracyjny 42-500 B ędzin, ul. Krakowska 16

Numer ogłoszenia: 164739 - 2016; data zamieszczenia : 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj.

śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.mzbm.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm.

samorzadowej.Zarządzanie na zlecenie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu,

częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: budynek

administracyjny 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres rzeczowy Etap 1 roboty

przygotowawcze, polegające na demontażu odspojonych fragmentów tynku, obróbek blacharskich, rur

spustowych, stolarki okiennej piwnicznej, lamp oświetleniowych przy wejściach, kratek wentylacyjnych, elementów

wsporczych po zdemontowanych instalacjach zewnętrznych, krat okiennych, warstw posadzkowych ze schodów

wejściowych, studzienek doświetlenia piwnicy, zadaszenia nad tylnym wejściem, ocieplenie stropodachu z

przestrzenią międzystropową poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej na istniejącym ociepleniu, ocieplenie ścian

fundamentowych, z izolacją folią kubełkową i ścian cokołu, wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej,

przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie ścian styropianem, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego powyżej cokołu oraz dekoracyjnego tynku mozaikowego na

cokole i w strefie wejścia, częściowa wymiana stolarki drzwiowej stalowej na nową stalową, demontaż i montaż
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nowych krat okiennych, montaż zadaszenia systemowego z poliwęglanu, przełożenie zwodów pionowych instalacji

odgromowej do rur winidurowych, wywóz i utylizacja gruzu. Etap 2 remont wejścia na elewacji frontowej z

wykonaniem nowych schodów wejściowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji

stalowej lekkiej, wywóz i utylizacja gruzu..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.31.23.10-3,

45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.22.31.00-7, 45.23.32.00-1, 45.11.12.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5 700,00 zł (słownie

złotych: pięć tysięcy siedemset).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek będzie uważany za spełniony,

jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z

Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek będzie uważany za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże dwie roboty budowlane oddzielnie, każda o wartości brutto nie mniejszej niż

200 000,00 zł, o charakterze porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonane w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączy dowody najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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prawidłowo ukończone. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał wcześniej roboty budowlane

o charakterze porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego, nie ma

obowiązku przedkładania dowodów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą

spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez

Wykonawcę.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania

zamówienia: warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (Załączniku Nr 7), że 1

osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąca obowiązki kierownika budowy,

posiada niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z obowiązującymi

przepisami prawa. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia,

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek będzie uważany za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 złotych (słownie

złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą

spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez

Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1.wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku - Załącznik nr 2 do SIWZ, 2.szczegółowy kosztorys

ofertowy,3.pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z rejestru lub ewidencji, 4. dowód

wniesienia wadium. Wadium zgodnie z pkt 8 SIWZ.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - termin płatności faktury - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:1.terminu

wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z

uwagi na:1.1. okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej

staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu

robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których

wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również

możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub

dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ. warunki

atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót - potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 1.4.wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, tj. przeszkód

technicznych niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. pożaru,powodzi, gradobicia, strajku, itp.),

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku

zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mzbm.bedzin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Zakład Budynków

Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.08.2016

godzina 08:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16,

sekretariat I piętro, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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